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Introducció

L’objectiu d’aquest apartat és

- donar una idea dels tipus de grups 
amb què es treballarà,

- ajudar a entendre com i per què 
va sorgir aquest programa,

- explicar per què la sensibilitza-
ció social i la motivació són una 
part essencial del programa,

- explicar com beneficiaran als 
formadors aquests coneixements,

- per últim, proporcionar eines es-
sencials per facilitar aquests proces-

sos.

Esperem que aquest apartat serveixi per familiaritzar-te amb el rerefons i els 
obstacles associats als nostres usuaris finals i donar-te confiança suficient per 
implementar algunes de les  tècniques de motivació proposades.

Aquest manual ha estat dissenyat per ajudar-te a navegar pel curs de formació, 
per tant, és recomanable revisar-lo durant la formació.

El programa es desenvolupa a Hongria i Transsilvània, per tant, començarem 
per examinar el tipus de grups que trobarem en aquests països: població rural 
desocupada de pobles petits.

Aquesta població forma un grup molt divers, amb un complex ventall de des-
avantatges causats per obstacles interns i externs, sovint relacionats. Ens refe-
rim a homes i dones d’una franja d’edat compresa entre els 16 i els 60 anys.

Possibles obstacles externs:

• manca de qualificació, nivell d’educació baix, a vegades analfabetisme
• atur de llarga durada, atur multigeneracional
• pobresa
• manca d’oportunitats de treball al barri
• origen gitano
• falta de suport familiar i/o de la comunitat
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Possibles obstacles interns (subjectius):

• baixa autoestima, imatge negativa de si mateix
• memòries negatives de fracàs escolar
• desesperança
• indefensió apresa (la persona no es veu amb control de la seva vida)
• patrons familiars disfuncionals
• manca de responsabilitat sobre les pròpies accions (es culpa l’univers sen-

cer)
• pensament a curt termini (en contrast amb la planificació a llarg termini)
• estratègies per afrontar els problemes poc efectives
• hàbits autodestructius – alcoholisme, consum de drogues...

Aquests obstacles, coneguts formalment com “desavantatges socioculturals”, 
varien de persona a persona. En aquest programa volem ensenyar a aquestes 
persones coneixements sobre agricultura ecològica a petita escala amb l’objec-
tiu que puguin aplicar-los efectivament. Per tant, és important entendre aquests 
obstacles per tal de crear interaccions positives que estimulin l’interès per 
aprendre.

De la figura anterior:
Incapacitat de reconèixer la importància de l’aprenentatge
Mancança d’un ambient enriquidor

Aquestes persones desafavorides poden tenir o no experiència en agricultura i 
ramaderia ecològica a petita escala. A les comunitats més pobres a vegades pot 
ser que les famílies no tinguin cap tradició hortícola.

Aquestes característiques poden aplicar-se, per exemple, a la població gitana i 
altres poblacions que viuen amb pocs recursos.

Sobre la població gitana és important saber que a Hongria hi ha almenys tres 

grups ètnics amb una història i unes tradicions diferents. El sistema de valors 
i hàbits pot variar àmpliament en aquests grups, per tant és important evitar 
estereotips i generalitzacions.

Conèixer els valors de cada grup és crucial en aquest context. Pensem que val 
la pena familiaritzar-se amb els valors de cada individu, ja que ens mostren la 
millor manera de motivar els participants durant el procés d’aprenentatge. Per 
a algunes persones guanyar diners pot ser un fort incentiu, per a altres ho és el 
benestar dels fills o el reconeixement de la comunitat.

Tenint en compte tots aquests obstacles cal preguntar-se com es pot mantenir 
una actitud positiva al llarg de les sessions d’aprenentatge. El reconegut psi-
còleg Carol S. Dwec, de la Universitat de Stanford, diu que l’èxit depèn de la 
mentalitat. Les persones amb una mentalitat fixa pensen que les seves aptituds 
bàsiques, com la intel·ligència i el talent, són característiques immutables. De-
diquen el seu temps a documentar la seva intel·ligència i talent, enlloc de des-
envolupar-los. També creuen que el talent per si sol genera l’èxit – sense esforç.  

Les persones amb mentalitat de creixement creuen que les seves aptituds po-
den desenvolupar-se mitjançant dedicació i treball dur – intel·ligència i talent 
només són el punt de partida. Aquesta mentalitat crea un amor per aprendre 
i una resiliència que és essencial per assolir grans fites. Pràcticament totes les 
persones exitoses tenen aquesta mentalitat.

Educar en una mentalitat que incentivi el creixement crea motivació i produc-
tivitat en el món dels negocis, l’educació i l’esport, i millora les relacions perso-
nals.

Pensem que tots els futurs formadors es beneficiarien d’adoptar aquesta men-
talitat, no només com a fonament de la seva pràctica, sinó també com a idea 
important a transmetre als seus alumnes.
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Pòster de Mentalitats de Nigel Holmes, de l’escola Mindset Works

"Si fas plans per a un any, sembra arròs. Si els fas plans per a dos lustres, planta arbres. 
Si els fas per a tota la vida, educa una persona." - Proverbi xinès

El concepte ECO-Mo-
tive va néixer del pro-
jecte previ ECOVOC, 
que proporciona un 
ensenyament orientat 
a la pràctica, amb una 
metodologia associ-
ada, per a estudiants 
adults d’agricultura 
ecològica. El material docent va ser elaborat per un equip internacional, utilit-
zant les experiències d’escoles d’agricultura ecològica de Catalunya, els Països 
Baixos, Anglaterra i França, ja que al nostre país (Hongria) l’educació sobre agri-
cultura ecològica encara està en la seva infantesa.

Durant els cursos pilot ECOVOC realitzats a Hongria vam saber de mà dels 
participants que hi ha una forta demanda de formació en agricultura ecològica 
per a la població rural. Per tal que aquesta formació sigui efectiva ha de ser 
dissenyada per grups destinataris específics. A ECOVOC, els grups destinata-
ris principals van ser persones que havien abandonat l’educació secundària i 
adults desocupats amb estudis universitaris.

No obstant, entre els participants del curs pilot hi havia formadors de zones 
desafavorides treballant amb grups minoritaris i persones poc qualificades. 
Aquests es van establir i treballar en horts ecològics comunitaris amb la intenció 
de proporcionar feina i mitjans de subsistència sostenibles al món rural i pro-
moure l’autosuficiència. Malauradament els formadors desconeixien, per una 
banda, els mètodes de l’agricultura ecològica, i per l’altra, tècniques efectives 
per treballar amb persones desafavorides i poc qualificades.

Així, vam reconèixer la necessitat d’un nou enfocament, un currículum forma-
tiu que sigui específic en el seu subjecte – agricultura ecològica domèstica – i al 
mateix temps adequat al grup destinatari: població rural desafavorida, desocu-
pada i poc qualificada. L’elaboració d’aquest currículum és l’objectiu principal 
del projecte ECO-Motive.

El currículum formatiu ha de preparar els formadors – professionals de l’agri-
cultura de zones rurals – per formar aquests grups destinataris en agricultura 
ecològica a petita escala. Vam adonar-nos que aquesta formació hauria de posar 
molt èmfasi en els mètodes per entendre, motivar i enfortir les persones desafa-
vorides, per això vam crear una part especial en el currículum i en la formació 
que tracta sobre sensibilització social  i motivació, que és l’essència del progra-
ma.ióagricultura ecològica, d’una manera útil, accessible i inspiradora.

Com va sorgir «SoSeMo» en el projecte ECO-Motive? 1.
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Per què és SoSeMo essencial pels formadors?2.
L’objectiu d’aquest apartat és explicar com SoSeMo t‘ajudarà a assolir el teu 
potencial com a formador i contribuir als objectius generals d’aquest projecte.

Pensem que centrar-se en les habilitats i coneixements propis és el punt de par-
tida per assolir autoestima i confiança com a formador.

Això hauria de tenir lloc mentre s’atén l’altre aspecte essencial d’aquest projecte: 
els usuaris finals – i els seus complexos rerefons i necessitats.

2.1 El concepte de SoSeMo en el curs de formació: els forma-
dors són la clau

No hi ha dubte que treballar amb els usuaris finals serà un repte per raons molt 
diverses, però esperem que sigui també una experiència molt gratificant.

Amb la finalitat de facilitar una experiència positiva, els formadors han d’estar 
disposats a acceptar els obstacles associats als usuaris finals. Els obstacles seran 
diversos i complexos, però creiem que enlloc de resistir aquest fet i intentar 
canviar la mentalitat dels usuaris, els formadors haurien d’escoltar les seves 
necessitats.

Així, es pot començar a forjar una relació basada idealment en la comunicació 
efectiva.

Escoltar i mostrar interès per cada participant és el punt de partida d’aquest 
procés, i potser, començarem a experimentar realment què comporta treballar 
amb aquestes persones, enlloc de donar instruccions i esperar que rendeixin 
d’acord amb els nostres plans.

Més important, els formadors són encoratjats a intentar acceptar el que són 
com a individus. Això significa acceptar els conflictes interns i limitacions in-
herents a tota persona. 

Un exemple d’això pot ser l’habitual tendència a categoritzar i discriminar per-
sones. És un procés mental natural categoritzar la informació que rebem. Això 
no ha de convertir-se en obstacle real. Cal reconèixer la nostra tendència inhe-
rent a jutjar els altres i aprendre a evitar que els prejudicis afectin les nostres 
accions.

Durant el curs, SoSeMo serà una invitació per tots els formadors a la introspec-
ció i a intentar reconèixer i acceptar aquestes limitacions internes, per tal que, 
en les interaccions amb els usuaris, ningú se senti decebut a causa de les reves 
reaccions naturals.

És senzill imaginar com un formador pot desconcentrar-se a causa d’una re-
acció negativa cap a un individu particular durant el procés de formació, com 
passa a tothom amb certes persones i situacions. Aquest formador probable-
ment consideraria inacceptable la situació, especialment considerant la natura i 
objectiu del projecte ECO-Motive.

Per això volem insistir que es tracta d’un comportament humà normal, i t’ani-
mem a acceptar i treballar amb aquestes idees durant el curs – per acceptar i 
superar les nostres limitacions.

T’animem a parlar lliurament d’aquests temes, com més millor, amb altres for-
madors i companys.

• Només donarem exemples que pots trobar-te en interactuar amb els parti-
cipants, senyalant situacions típiques basades en la nostra experiència i la 
informació recollida fins ara. No donarem solucions definitives ja que tot 
problema té lloc en un context únic que requereix una resposta única.

• A més, creiem que el millor recurs disponible per a aquest curs ets tu – el 
futur formador.

Tots els formadors han estat escollits per la seva experiència i habilitats. Creiem 
que ser massa prescriptiu no és la solució; com hem dit abans: cada situació 
requereix estratègies  i enfocaments diferents.

• No exigim als formadors fer les coses d’una manera concreta, sinó que els 
animem a trobar el seu propi estil d’ensenyament, ja que això és fonamen-
tal per fomentar la confiança.  
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• En definitiva, creiem que l’èxit d’aquest projecte depèn principalment de 
les capacitats i actituds dels formadors, més que del contingut del curs; per 
tant, sentir-se confiat i apoderat és absolutament essencial.

• En resum, esperem que hagi quedat clar que aquest programa de formació 
que estàs a punt de començar tracta principalment de Sensibilització social 
i motivació per als propis formadors, en termes d’entendre qui ets, com a 
individu i formador, i quina és la millor manera d’ajudar els usuaris finals 
a involucrar-se i tenir una experiència satisfactòria amb ECO-Motive.

2.2 L’estratègia del formador: exemples d’habilitats desitjables

Si, com hem vist fins ara, els formadors són una de les claus de l’èxit d’aquest 
programa, cal que internalitzin certs comportaments, a partir de l’estudi i pràc-
tica de SoSeMo:

• Mantenir una ment oberta en relació als usuaris finals. Ho haurien de notar 
tots els usuaris finals perquè això significarà que els formadors estan fent 
bona feina fent-los sentir escoltats i valorats.

Transmetre aquesta mentalitat als usuaris els ajudarà, d’una banda, a valo-
rar més positivament el programa i, de l’altra, a acceptar les diferències de 
la resta de participants, ja siguin el producte de circumstàncies semblants o 
completament diferents a les seves.

• Acceptar i tractar positivament l’actitud crítica pròpia.  Aquest concepte és 
clau per entendre l’essència del programa: els participants sovint són sub-
jecte de crítiques provinents d’altres persones, comportament que, en la ma-
joria de casos, no contribueix a la millora del seu benestar sinó que empit-
jora el problema.

Els formadors tenen una oportunitat ideal d’explorar aquesta qüestió tant 
sensible en el transcurs del treball en equip, i ajudar els participants a ser 
més resistents a les crítiques externes.

Establir interaccions positives amb els participants des del principi fins al 
final del programa és el factor més important per tal d’assolir el nostre ob-
jectiu.

• Entendre que tot problema té un context i no sorgeix de casualitat. És fona-
mental comprendre i respectar el context de cada situació per trobar estra-
tègies i solucions creatives.

Durant el programa, SoSeMo insistirà constantment a explorar els usuaris 
finals i les seves realitats, ja que això ajudarà a crear una relació significativa 
amb aquests.   

• Desenvolupar l’empatia. No esperem dels formadors condescendència pels 

usuaris finals, ja que aquest concepte s’associa sovint amb sentir llàstima per 
algú, que suggereix un sentiment de superioritat. L’empatia és l’habilitat de 
posar-se al lloc d’algú altre per tal d’entendre millor la seva perspectiva, 
sense oblidar en el procés l’objectiu primari, que en aquest cas és ajudar els 
participants a assolir quelcom positiu.

2.3 Resum d’aquest apartat

En resum, SoSeMo és una eina indispensable per als formadors ja que aspira a 
proporcionar:

• Una perspectiva clara de les dificultats que els formadors trobaran en l’inte-
ractuar amb els usuaris finals.

• La possibilitat de conèixer-se un mateix i trobar un estil d’ensenyament propi.
• Un sentiment creixent de confiança i apoderament (per formadors i usuaris 

finals).
• Un entorn on tothom experimenta inclusió.
• Un marc per ajudar a entendre els reptes trobats – proporcionant informa-

ció i fomentant el debat sobre el transfons dels usuaris finals i els objectius 
generals d’aquest programa.

Com ja hem explicat, SoSeMo és un aspecte fonamental d’ECO-Motive per mol-
tes raons,  però com l’aprendràs durant el programa de formació?

A més, com podem garantir que assoleixis els coneixements necessaris per in-
corporar amb confiança SoSeMo al teu mètode d’ensenyament?

Una de les estratègies és treballar tant la teoria com la pràctica.

Intentarem que la teoria no sigui avorrida o intranscendent, i que la pràctica 
sigui divertida, sense deixar de ser aplicable i rellevant per als teus objectius.

No jutgis la gent pel seu aspecte
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 Com es tractarà SoSeMo durant el programa?3.
3.1 Teoria: exposició oral, discussió oberta– La performance del 
formador

Part de la teoria s’explicarà en aquest manual. A més, al llarg de la formació es 
discutiran obertament molts conceptes diferents entre vosaltres i el facilitador.

Aquests conceptes haurien d’estar relacionats amb els obstacles que trobareu 
durant la vostra interacció amb els usuaris finals. Esperem, també, que pugueu 
aportar a la discussió qüestions de la vostra experiència professional i/o perso-
nal, que siguin una font d’inspiració per la resta de formadors.

El factor més important és que tothom pugui compartir el seu punt de vista 
sense sentir-se jutjat per la resta.

A continuació proposem alguns exemples de temes rellevants que podrien ser 
objecte de debat en el vostre grup:

• Molta gent no tolera la població gitana – la seva mentalitat, costums i creen-
ces culturals. Quan coneguis els usuaris finals, és probable que trobis molta 
resistència per part seva, ja que ells són conscients i sensibles a aquest pro-
blema. A part poden tenir dubtes respecte les teves intencions, encara que 
entenguin que els formadors són allà per ajudar-los a assolir coses positives.  

Com afrontaries aquesta situació?
Quina ha de ser la teva actitud quan trobis resistència de part dels usuaris 
finals.
El que és més important, com reacciones i penses normalment quan veus 
una persona gitana?

Hi ha d’altres temes més sensibles, com ara:

• Alguns dels usuaris finals exhibiran falta d’higiene, cosa que pot provocar 
situacions desagradables amb els formadors i altres usuaris finals. La majo-
ria de persones són molt sensibles a l’olor, però sempre has d’intentar, dins 
del que és raonable, incloure a tothom a les teves sessions, especialment 
durant els exercicis pràctics.

Com afrontaràs aquesta situació?

Aquests són tan sols exemples, ja que sens dubte sorgiran molt més problemes i 
temes rellevants durant el taller, tant per part vostra com del facilitador.

Com havíem promès i ara pots confirmar, 
aquests anomenats aspectes teòrics són, de 
fet, qüestions pràctiques i rellevants que 
poden ajudar-te a prevenir els conflictes 
més probables que sorgiran durant la inte-
racció amb els usuaris finals, no informació 
intranscendent.

Per altra banda, és impossible proporcio-
nar pautes molt específiques sobre com in-
teraccionar amb els usuaris finals. Pensem 
que els aspectes essencials ja estan coberts 
pels formadors, a través de les teves habi-
litats, coneixements i experiència.

Altres parts importants de saviesa són potser l’actitud del formador, com ara:

• Entusiasme
• Habilitats comunicatives
• Creativitat
• Capacitat de pensar fora de la caixa *                                                                                                                                                                                                                                 
• Capacitat de practicar i generar empatia i, és clar,
• Capacitat d’ensenyar **

*Capacitat de pensar fora de la caixa es refereix a l’habilitat de reconèixer un 
problema  o repte quan apareix, i seguidament, ser capaç de preguntar-se: Per 
què està succeint? Quines opcions tinc ara mateix per transformar aquesta situació?

Per exemple: quan un participant arriba tard a una sessió de formació la reacció 
més natural serà pensar que aquesta persona no respecta els acords de la for-
mació i no li importa o no entén com és d’important per a la resta començar a 
la hora.

En aquesta situació pensar fora de la caixa significa fer un esforç per reflexionar 
sobre el

rerefons d’aquest participant concret i entendre que, per a ell, els conceptes de 
temps i compromís professional poden tenir un significat escàs o anar associats 
amb experiències negatives, i que aquestes poden ser algunes de les raons per 
les quals el participant arriba tard.

Enlloc d’una reprimenda individual, podem començar un diàleg amb el grup 
sencer sobre la importància d’arribar a l’hora. Pot ser un bon punt de sortida per 
veure canvis en la mentalitat general del grup.

Això també vol dir que acceptem el problema o el repte i no deixem que ens 
intimidi.
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De fet, en un món ideal, els bons professionals arriben a aconseguir d’entomar 
positivament els reptes i reconèixer l’aprenentatge invaluable que proporcio-
nen.

**Capacitat d’ensenyar: nosaltres la percebem com la capacitat de conèixer i 
reconèixer els estudiants pel què són i ser capaç de provocar l’interès per apren-
dre; es tracta, sobretot, d’entendre què voldrien aprendre els estudiants i, si 
és possible, enllaçar aquest interès amb el programa de formació (el formador 
pot trobar més fàcil d’assolir aquest objectiu utilitzant les actituds generals i els 
apunts de saviesa que s’ha mencionat més a munt com a pautes).

Val a dir que no esperem que els formadors tinguin aquestes competències en 
tot moment, llevat que siguin superhomes.

Són només pautes per ajudar-te a trobar la teva direcció i inspiració com a faci-
litador.

3.2 Estratègia pràctica: jocs, exercicis, dinàmiques de grups i alt-
res recursos i estratègies

Tal com ja hem dit, a l’annex pots trobar una gama completa de jocs i exercicis 
per utilitzar durant el programa de formació

Et suggerim que et familiaritzis del tot amb els exercicis de manera que els pu-
guis utilitzar com a eina potent durant la classe. Poden ajudar-te a alleugerir 
tensions durant una sessió o els pots utilitzar, simplement, per trencar el gel de 
manera que la gent es pugui relaxar i relacionar-se més fàcilment amb la resta 
del grup.

Per sort tindrem un munt d’oportunitats de provar aquestes dinàmiques de 
grup durant la teva formació de manera que podràs comprovar si són útils.

Podem anomenar aquest recurs: jocs, exercicis i dinàmiques de grup però, de 
fet, pràcticament són el mateix. El que varia és només la teva intenció mentre les 
utilitzes. Per exemple:

• Es pot introduir un joc només per trencar el gel, quan els participants no 
es coneixen gaire i es noten neguitosos per participar en la sessió; quan a 
la sala hi ha tensió, el formador pot rebaixar-la proposant un joc divertit; o 
simplement, quan tothom està molt cansat però el formador pensa que és 
una bona idea eixamplar els lligams entre els participants i el formador.

• Es pot veure i introduir un exercici com a acció pedagògica; encara potser 
com a proposta divertida, però amb un propòsit principal es proporcionar 
un repte al grup i veure com aquest respon. Generalment, és molt útil de 
generar un debat estructurat o una conversa informal després de l’exercici, 
de manera que el grup en pugui treure coneixements.

• El terme dinàmica de grup s’utilitza principalment quan el formador tria un 
exercici o joc amb la intenció de reflexionar sobre les accions i les dinàmi-
ques d’un grup concret. Això és especialment útil en les primeres fases, per-
què el facilitador pugui descobrir quins son els actors dominants (els que 
tendeixen a parlar més i influir el grup sencer) i quins els tímids, amb por 
d’expressar les seves opinions. Després d’experimentar amb les dinàmiques 
de grup, el formador pot utilitzar aquestes troballes per estructurar les ses-
sions posteriors de manera que s’asseguri una participació més equilibrada.   

Per totes aquestes raons, pensem que la part pràctica és essencial i existeix pre-
cisament per consolidar la teoria i fer-la més accessible.

3.3. Recursos i estratègies addicionals:

Hi ha una varietat il·limitada de recursos i estratègies a disposició dels forma-
dors per fer un curs més exitós, però el més important és la resiliència i capacitat 
d’adaptar-se i trobar solucions noves per motivar els usuaris finals.

Volem suggerir que en el moment de conèixer els usuaris finals, el primer objec-
tiu hauria de ser crear un sentiment d’unitat, valorar tots els individuals i de-
mostrar interès per ells, i també valorar la feina que esteu a punt d’emprendre 
junts.

En aquest aspecte és important comunicar clarament que tots els participants 
depenen l’un de l’altre i que tothom té un paper a jugar, encara que inicialment 
no ho creguin o vegin, i això per totes les raons mencionades anteriorment (re-
lacionades amb les característiques del grup destinatari).

En aquest sentit, el formador és tant impor-
tant com els participants, i cadscun d’aquests 
és igualment important, ja que junts creen la 
identitat del grup.

Per altra banda, les normes i els límits són molt 
importants ja que donen una credibilitat indis-
pensable al programa.

Pensem, però, que aquestes normes i límits 
han de sorgir de tot el grup i particularment 
dels participants.

Una bona manera de començar un curs, des-
prés d’una presentació individual del grup 
general, és crear un contracte de formació. 
Aquest no serà un contracte formal sinó un 
acord, entre el formador i els participants, so-
bre les normes que facilitaran una experiència 
positiva d’aprenentatge per tothom.
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És essencial per al formador d’animar els participants a expressar les seves opi-
nions, encara que aquest tingui ja certes idees de què hauria de contenir aquest 
contracte; d’aquesta manera els participants se sentiran escoltats i respectats i 
el formador començarà a tenir constància de les diferents personalitats al si del 
grup (com, per exemple, qui participa més o menys en els debats).

Com a suggeriment pràctic, una opció efectiva és escriure les normes del con-
tracte en un full de paper mentre els participants parlen.

Aquest full de paper s’hauria d’exposar en un lloc visible a la sala fins el final 
de curs. D’aquesta manera el formador pot recordar normes importants, acor-
dades per tothom, quan calgui.

Alguns exemples de punts del contracte poden ser:

Arribar puntual a les sessions

Escoltar el formador i els altres participants

Intentar no interrompre quan altres estan parlant

Evitar crear distraccions

Respectar les opinions diferents i explicar desacords educadament

Utilitzar els telèfons mòbils durant les sessions només per emergències

Intentar participar en totes les activitats, encara que no s’hi confiï

Animar els altres a fer el mateix

No criticar ni riure’s dels companys

No fer comentaris ni utilitzar un llenguatge poc apropiat

Utilitzar l’humor només quan toca

DIVERTIR-SE!!!

…

Un altre consell important és el tema de límits professionals entre formadors i 
usuaris finals.

Idealment, un formador ha de ser amigable, però no un amic. Pensem que això 
ha de quedar establert des del principi.

Si no s’imposen límits ben definits des del primer moment, hi ha el risc de ser 

manipulat pels complexos, necessitats i problemes dels participants, cosa que 
farà impossible desenvolupar el paper de formador satisfactòriament.

Cal no oblidar que no ets un psicòleg o treballador social, no és la teva feina 
resoldre els problemes personals dels participants; no dubtis en deixar aquest 
fet ben clar, i recomanar els professionals alternatius a qui acudir si és possible.

Recomanem que exposis amb claredat que no és la teva funció solucionar pro-
blemes no relacionats amb el curs.

De totes maneres, els límits professionals són sempre molt subjectius i no és 
possible donar una fórmula específica sobre com interaccionar amb els alum-
nes. En tot cas, sempre hauries d’estar còmode i amb control de les sessions.

Si un alumne treu un tema concret que consideres poc apropiat o intranscen-
dent, intenta canviar-lo discretament tan aviat com et sigui possible. Pots sug-
gerir un descans abans d’hora, per exemple, per escapar-te d’una situació incò-
mode.

Si observes que els alumnes agafen confiança fins al punt que et tracten com un 
amic i això et fa sentir incòmode, potser has de repensar la forma amb que et 
comuniques amb el grup i com dirigeixes els exercicis.

Pot ser una bona idea ser més estricte i objectiu i adherir-se als límits logístics, 
com ara començar sempre les sessions puntualment, encara que no tothom hi 
sigui present. També pots acabar una sessió abans d’hora, si creus que els par-
ticipants estan sabotejant la sessió deliberadament. En aquest cas és important 
que el següent dia comentis l’incident i expliquis per què vas acabar la sessió 
abans, sense mencionar persones concretes.

És important recordar que amb algun grup destinatari particular és habitual no 
assolir resultats immediats i satisfactoris durant els exercicis i sessions inicials.

En aquests casos cal no oblidar els objectius generals del programa, per enten-
dre que el que sembla un progrés escàs a simple vista, significa un gran esforç 
per part dels alumnes. A més, no és possible canviar una vida d’experiències 
personals, educacionals i professionals negatives, només pots fer el millor pos-
sible donada la realitat de la situació i esperar que els alumnes tinguin una 
experiència positiva.

En aquest sentit, els formadors han de mantenir-se flexibles, per exemple a 
l’hora d’adaptar el contingut d’un exercici, o en relació a les restriccions tem-
porals. Pot donar-se el cas que un exercici s’allargui o escurci. O que et centris 
només en la idea principal d’un exercici i no intentis aconseguir un resultat 
específic, sinó en proporcionar una experiència positiva als alumnes.

Recorda que els fracassos son part del progrés. No tinguis por de fracassar! Que 
els formadors estiguin disposats a acceptar els errors apodera els participants a 
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fer el mateix i aprendre dels seus errors. És millor fracassar que no intentar-ho 
en absolut. Els formadors també han de passar per un procés d’aprenentatge 
sense fi per tal de créixer i esdevenir grans professors.

És igualment important tenir en ment que fins i tot si un exercici de la formació 
no té el resultat esperat, és només una part del programa de formació complet i 
que potser els resultats no es podran veure fins que el programa hagi finalitzat. 
És, per tant, essencial ser realista i no tenir idees utòpiques del que els forma-
dors poden aconseguir.

3.4 Altres aspectes importants

Finalment, et volem recordar, de nou, que si has estat escollit com a formador 
és perquè tens el perfil adequat per la feina:

• Utilitza totes les tècniques pràctiques, exercicis, jocs, etc. com a manera d’ac-
tivar l’empatia, així com per ajudar a tothom a relaxar-se, establir bones 
relacions amb els altres i sentir-se estimulat durant les sessions de formació.

• Confia en els teus instints durant la classe o quan hagis de prendre deci-
sions, probablement tindràs raó. Si més tard trobes que no la tenies, aprèn 
de l’error i fes canvis de cara al futur.

• Comparteix les teves frustracions amb altres col·legues o professionals – 
mai amb els usuaris finals (més sobre aquest aspecte en el punt 5 – el grup 
de mentors). 

• Mantingues una mentalitat positiva/pro-activa.

• Utilitza el sentit comú i els teus valors pedagògics en la majoria de situa-
cions i, sobretot.

• Gaudeix del que estàs fent ja que tens una tasca privilegiada, valuosa i ins-
piradora a les teves mans!

Beneficis pràctics de SoSeMo 4.

Esperem que a aquestes alçades puguis entendre clarament que SoSeMo pre-
tén, per sobre de tot, instigar en els formadors apoderament.

La intenció general és que tots els implicats en el projecte (formadors i usuaris 
finals) tinguin una experiència productiva, positiva i significativa (això seria el 
resultat final desitjable de la iniciativa ECO-Motive completa).

Sense SoSeMo, al projecte sencer li mancaria una perspectiva social i humana 
perquè no se centraria en les persones sinó només en aportar habilitat pràcti-
ques en el camp de l’agricultura.

Això podria, naturalment comprometre el que intentarem d’aconseguir tots 
junts: la integració social de persones desafavorides a les respectives zones 
locals.

En resum, els coneixements que SoSeMo pretén oferir als formadors són els 
següents:

• Promoure una comprensió real del significat i la complexitat d’aquest pro-
jecte;

• Proporcionar observacions i estratègies pràctiques per afrontar els reptes 
naturals que presenten els usuaris finals (generar i practicar empatia, trobar 
la veu pròpia com a formador, utilitzar jocs, exercicis i altres recursos per 
crear un ambient pedagògic harmoniós, etc.)

També volem que, a hores d’ara, els formadors entenguin com d’essencial és 
el seu paper en el projecte.

I que SoSeMo es pugui resumir amb la imatge d’un pont entre els 
formadors i els usuaris finals.
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Els autors d’aquests capítols t’animem contínuament a desenvolupar al màxim 
les teves habilitats per aconseguir un grup motivat, forjat a partir del treball en 
equip. Però arribats a aquest punt, t’hem de dir que pot passar que tu – com a 
formador – et trobis en una situació difícil. 

És probable que no hagis rebut formació específica per 
treballar amb persones desafavorides, molts de vosal-
tres entrareu en contacte amb ells per primera vegada. 
És possible que trobis molta resistència durant la teva 
feina i no sàpigues com avançar. Qui t’animarà a conti-
nuar, qui et donarà consells adequats?

Qui si no la comunitat de mentors. 

La comunitat de mentors et permetrà compartir experiències obtingudes du-
rant la teva feina, aprofundir en els coneixements adquirits i millorar les teves 
eines educatives. La comunitat de mentors és un grup de suport format per 
formadors, els autors d’aquest manual i experts. Pots contactar-lo quan necessi-
tis ajuda, estiguis encallat o simplement quan vulguis suport. La comunitat de 
mentors tracta també d’establir relacions. Aquest grup estarà en contacte en lí-
nea i organitzarà reunions cada tres mesos. Durant la formació rebràs informa-
ció precisa sobre la disponibilitat d’aquesta comunitat, i n’esdevindràs membre 
automàticament en completar el curs.

La comunitat de mentors és també una bona plataforma per valorar el projecte 
ECO-Motive al complet. Podrem avaluar l’èxit del projecte a la pràctica i la uti-
litat del currículum. El feedback i les experiències de la comunitat de mentors 
seran molt útils per futurs desenvolupaments del curs i del currículum (gràcies 
a la comunicació, l’intercanvi d’experiències i els debats).

Ens veiem a la xarxa de mentors!

Grup SoSeMo.

Epíleg – “No ets sol, la comunitat de mentors és amb tu”

Aquest manual que tens entre les mans és el resultat de la col·laboració internacional 
ECO-Motive, finançada per la UE a través d’una subvenció “Col·laboració Estratègica 
Erasmus+”. Durant les nostres primeres experiències formatives, ens vam adonar que 
hi ha una alta demanda de formació en producció agrària ecològica entre la població 
rural, però aquestes formacions només poden ser efectives si es programen a mida per 
a un públic específic. Reconèixer aquesta necessitat urgent per un nou enfoc, significava 
que necessitàvem crear un currículum formatiu específic per la seva temàtica –producció 
agrària ecològica a petita escala- però també per a un públic específic: persones rurals 
desafavorides, a l’atur i/o amb baixes aptituds. L’elaboració d’aquesta formació va ser 
l’objectiu inicial del projecte ECO-Motive. El currículum formatiu prepara els futurs for-
madors –professionals agraris d’àrees rurals- per ensenyar producció agrària ecològica a 
petita escala a aquest públic concret.
Aquest manual existeix per a donar consell professional a aquests futurs formadors, 
concretament al referent a què i com ensenyar. Considerem el despertar de la conscièn-
cia una part indispensable de la producció agrària ecològica a petita escala, per això el 
capítol “Aspectes bàsics de l’agricultura ecològica” es recomana a tothom, de la mateixa 
manera que el capítol “Sensibilització social i motivació”. Això, independentment de com 
vulguis aproximar-te a "Horticultura ecològica", "Fructicultura ecològica" o "Ramaderia 
ecològica a petita escala". A més d’oferir-te acompanyament professional dins dels dife-
rents capítols, també disposes d’una col·lecció de metodologies pedagògiques i jocs per 
tal que ho puguis adaptar a la teva pràctica professional. La nostra intenció és guiar els 
formadors (TU!) a ajudar persones desafavorides a iniciar producció ecològica a petita 
escala, d’una manera que pugui ser: útil, molt assequible, inspiradora i potser fins i tot 
divertida! Et desitgem que facis bona feina i que aprenguem molt junts!
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